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Tilslutning til pc

Slut højttalertelefonen til din computer med et mikro-USB-kabel og brug højttalertelefonen til at
afspille musik eller opkaldslyd.

1 Slut USB-kablet fra USB-porten på højttalertelefonen til USB-porten på din computer.

2 Indstil højttalertelefonen som din standardlydenhed i computerens systemindstillinger.
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Daglig anvendelse

Strømforsyning

Når enheden starter op, lyser statusindikatoren konstant hvidt i 2-3 sekunder for at fuldføre
opstarten. Derefter afspilles tændt-tonen, volumenknapperne lyser og statusindikatoren slukker,
hvilket angiver at enheden er klar til brug.
Hold kortvarigt tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden. Tryk på tænd/sluk-knappen, og
hold den nede i 2 sekunder for at slukke enheden.

Højttaleren slukker automatisk efter 10 minutters inaktivitet, hvis den ikke er sluttet til en
strømkilde.

Volumen
Slå lyden fra/til
Besvar eller afslut et
opkald

Tryk på volumenknapperne op (+) eller ned (-) for den ønskede volumen.
Et kort tryk på mute-tasten slår mikrofonlyden fra/til.
Et kort tryk på opkaldsknappen besvarer eller afslutter et opkald.

Lav batterifunktionNår batteriniveauet falder til 16 %, blinker tænd/sluk-knappen gult med

jævne mellemrum. LED-funktionen ledsages af en hørbar tone, medmindre
brugeren er i gang med et opkald.
Når batteriniveauet falder til 6 %, blinker tænd/sluk-knappen oftere. LED'en blinker vedvarende
gult, og tonen kan kun høres sporadisk.

BEMÆRK Hvis batteriniveauet er 5 % eller lavere i slukket tilstand, reagerer højttalertelefonen ikke
på forsøg på at tænde den, medmindre en strømkilde er tilsluttet.
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Parring med en Bluetooth-enhed

1

Tryk på Bluetooth-knappen, og hold den nede i 2 sekunder.

2

Aktiver Bluetooth på din enhed, og vælg PLT P7200 på listen over enheder.
Når enhederne er parret, afspiller højttalertelefonen en tone, og indikatorlampen lyser blåt i et kort
øjeblik. Enheden opretter automatisk forbindelse til højttalertelefonen, når den er inden for
rækkevidde.

Indikatoren blinker blåt, når enheden er i parringstilstand.

Annuller parring af en
Bluetooth-enhed

Når du er færdig med at bruge højttalertelefonen sammen med en Bluetooth-enhed, skal du
annullere parring med højttalertelefonen fra din enhed. Gør ét af følgende for at annullere parring
af højttalertelefonen:
1

Tryk på Bluetooth-knappen på din højttaler.

2

Afbryd via højttalertelefonen på din Bluetooth-enhed.
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Opladning

Opladning af højttalertelefonen kan tage 3 til 6 timer, afhængigt af batteriniveauet og
opladningsmetoden. Gør ét af følgende:
1

Slut mikro-USB-kablet fra USB-porten på højttalertelefonen til USB-porten på din computer.

2

Slut mikro-USB-kablet fra højttalertelefonen til et USB-stik, og slut det derefter til en stikkontakt.

Hvis højttaleren er tændt under opladningen, blinker tænd/sluk-knappen, indtil batteriet er fuldt
opladet, og derefter stopper den med at blinke (eller vender tilbage til passende tilstand, afhængigt
af aktiviteten).
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Skift mellem parrede enheder

Højttalertelefonen kan parre op til 8 enheder og forbinde med op til to enheder. Men
højttalertelefonen kan kun overføre lyd til én enhed ad gangen. Gør ét af følgende for at skifte
mellem enheder:
1

Sluk for Bluetooth på en af de tilsluttede enheder.

2

Stop afspilning af lyd fra én enhed og start afspilning af lyd fra en anden tilsluttet enhed.
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Ryd gemte Bluetooth-enheder

Højttalertelefonen kan huske op til 10 parrede enheder. Ryd Bluetooth-cachen for at fjerne evt.
data fra din enhed, der er gemt på højttalertelefonen.
Tryk på knapperne Bluetooth og Lydstyrke ned (-), og hold dem nede i fem sekunder.
En hørbar tone afspilles, og indikatoren blinker blåt.
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Forklaring til indikatorer

batteriniveau

Status

Gul

Batteriopladning

Blinker gult

Lavt batteriniveau

Blinker gult

Softwareopdatering

Blå

Bluetooth parret

Blinker blåt

Parrings-/registreringstilstand

Grøn

I gang med et opkald

Blinker grønt

Indkommende opkald

Rød

Mikrofon sat på mute

Hvid

Ja
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Sikkerhedskabel
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Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support
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